
ATA DA 8ª REUNIÃO ACT 2014/15

entre o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: Sede da FENADADOS – Brasília - DF

DATA: 26/08/2014

HORÁRIO: 16h

TEMA: Acordo Coletivo de Trabalho

PARTICIPANTES

Pelo SERPRO: Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP

Bruno de Mello A. R. Andrade – SUPGP

Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS: Telma Dantas – FENADADOS

Djalma Araújo Ferreira – FENADADOS

Ivonete de Castro Rodrigues Truda – SINDPD/RJ

Débora Sirotheau – SINDPD/PA

Sheyla Wilma de Lima – SINDPD/PE

Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD/SP

Observadores: Jerônimo Bitencourt – SINDPD/SP

Neusa Gago Maria Melo – SINDPD/RJ

Mário Jorge Paiva Melo – SINDPD/RJ

REGISTRO PRELIMINAR DA FENADADOS

Os Trabalhadores (as), do SERPRO aprovaram por ampla maioria nas assembleias
estaduais a proposta da empresa em relação ao ACT 2014/2015, apresentada na mesa
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de negociação do dia 18/08/2014.

Após formalizar  à  referida  aprovação da proposta,  a  FENADADOS reafirmou a
importância da participação da base no processo negocial em especial, aos trabalhadores
(as), que aderiram a mobilização proposta pelo Comando Nacional de Campanha Salarial
do SERPRO.

Também, ressaltou a importância do esforço da coordenação que não se furtou a
realizar incansáveis exercício em mesa, sempre, deixando claro que a contraproposta dos
trabalhadores  apontava  possibilidades  para  melhorias  na  proposta  inicial  apresentada
pelo SERPRO.

Quanto a mesa de negociação de hoje 26/08/2014, a FENADADOS, apresentou e
negociou as seguintes propostas.

1- Prorrogação da utilização das APPDs até o dia 30/09/2014.

2- Abono total das horas de mobilização pela empresa para todos os trabalhadores (as).

3- Afirmou a importância da antecipação do pagamento do retroativo.

REGISTRO DO SERPRO

O SERPRO posiciona-se quanto as propostas apresentadas pela Fenadados:

1)  Que  o  abono  do  total  das  horas  de  greve/paralisação  realizadas  durante  a
negociação do ACT 2014/15 seja feito utilizando o banco de horas da FENADADOS, a
que se refere a Cláusula 31ª – Liberação parcial  para exercício de atividade sindical,
podendo o desconto dessas horas ser parcelado em 3 meses; 

2) O SERPRO acorda com a proposta de utilização do saldo remanescente das
Dispensa Negociadas (APPD) – Cláusula 12ª, não gozadas até a data de assinatura do
ACT 2014/15, até o dia 30/09/2014.

3) A empresa informa que antecipará o pagamento de até 80% do valor retroativo até
o dia 26/09/2014.

REGISTRO DA FENADADOS

Quanto a negativa da empresa sobre a proposta da FENADADOS de abono total
das horas parados pelo SERPRO, e sua contraproposta de 100% de abono pelo banco de
horas  da  FENADADOS  parcelado  em  3  vezes,  ressaltamos  que  nessa  proposta  o
SERPRO APENAS PARCELA o ideal é que arcasse com pelo menos 50% aja vista que
os trabalhadores (as), utilizaram-se de um instrumento legal que se mobilizaram com o
proposito de avançar nas negociações.

Finalmente, a representação dos trabalhadores(as), ressalta que, mesmo utilizando
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100% do seu banco de horas o importante é não penalizar os trabalhadores(as) que se
mobilizaram.

REGISTRO DAS PARTES

As partes agendam a assinatura do ACT 2014/2015 no dia 09/09/2014.
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